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      حسن فرامرزي
»يك انگيزه مهم فرزندآوري براي پدرها در گذش�ته اين بود كه آنها 
احساس مي كردند حرفشان به قول معروف برو دارد و در تربيت فرزند 
مؤثر است. اما امروز رسانه ها پدر و مادرها را تحقير كرده اند. رسانه ها 
فرزند را از دس�ت پدر و مادر گرفته اند. ما آمديم به نام دموكراسي به 
فرزند اس�تقالل بيش�تري داديم اما حواس�مان نبود كه داريم پدر را 
تحقير مي كنيم. چ�را خداوند اين همه بر اطاعت از پ�در و مادر تأكيد 
مي كند، به خاطر اينكه پدر و مادر انگيزه بچه آوري داشته باشند. اگر 
شما پدر و مادر را كنار زديد، خانواده را در بحث تربيت كنار زديد، اين 
دختر و پسري كه با هم ازدواج كرده اند و مي توانند پدر و مادر باشند با 

خودشان مي گويند اين چه كاري است كسي يا كساني را به دنيا بياورند 
كه قرار است به زودي بالي جانشان شوند و در برابرشان بايستند.« اين 
عبارت ها را حجت االسالم و المسلمين محمدرضا زيبايي نژاد مي گويد. 
او تحليل هاي واقع بينانه اي از تغييرات هويتي و بطني در خانواده ايراني 
به ويژه در تغيير نگاه به موضوع فرزندآوري دارد و بر اين باور است كه 
خانواده ايراني چالش هاي عميق ت�ري از فرزندآوري دارد. چالش هاي 
عميق تر يعني اينكه خانواده ايراني دستور كار و برنامه مشخصي ندارد 

و دچار نوعي وادادگي و رهاشدگي است. 
حجت االسالم والمسلمين محمد رضا زيبايي نژاد، رئيس مركز تحقيقات 
 زن و خان�واده  اس�ت. مطالع�ات و پژوهش هاي اين محقق برجس�ته 

كش�ور را مي توان معط�وف به ح�وزه زنان، 
خانواده و جنسيت از ديدگاه اسالم دانست. از 
تأليفات اين پژوهشگر مي توان به » درآمدي 
ب�ر تاري�خ كالم مس�يحيت«، » درآمدي بر 
نظام شخصيت زن در اسالم«، » فمينيسم و 
دانش هاي فمينيستي«، » هويت و نقش هاي 
جنسيتي«، » خانواده، جنسيت و نظام تربيتي 
رس�مي « و » تحليلي بر مهم ترين مسائل زن 

و خانواده در ايران « اشاره كرد. ماحصل پاس�خ هاي اين كارشناس به 
پرسش هاي ما در باره فرزندآوري را مي خوانيد. 

شخصيت خانواده ايراني را احيا كنيم
يكي از مهم ترين هاي موضوع فرزندآوري اين است كه خانواده ما دستور كار و 
برنامه ندارد. يعني اين خانواده مي خواه��د به كجا برود؟ هدف و ارزش هايش 
چيست؟ چه چيزي را تعقيب مي كند؟ مشخص نيست. همين دختر و پسر ما 
قاعده زندگي را بلد نيستند. قباًل چه كس��ي به پدر و مادرهاي ما مي گفت كه 
بچه دار شويد؟ آنها اصاًل اين خأل را خودشان در زندگي مي ديدند. ما چه كنيم 
كه خانواده به نشاطي برسد كه در اين مسير احساس كند فرزند كاركرد اخالقي دارد. من بايد 
به اين جا برسم كه فرزندآوري مسيري براي بلوغ اجتماعي من است. خانم دكتر مجتهدي 
در دهه 40 كتاب ارزشمندي درباره زنان مي نويسد و آن جا اشاره مي كند به اينكه علت تمايل 

زنان به جرم، بي فرزندي است. اشاره مي كند به اينكه زناني كه فرزند ندارند، پايگاه عاطفي 
ندارند و به راحتي دچار تزلزل شخصيتي مي شوند. در واقع اشاره او به اين است كه اگر شما 
فرزنددار نشويد، بخشي از وجود شما به بلوغ نمي رسد. خب ما اينها را بايد با جامعه مان در 
ميان بگذاريم كه شخصيت انسان با پدر شدن يا مادر شدن كامل تر مي شود و در وجودش 
اتفاقاتي مي افتد كه پيش تر حس و درك نمي كرده اس��ت. اما من باز روي اين نكته تأكيد 
مي كنم كه اگر مي خواهيد تكاني در خانواده ايراني اتفاق بيفتد راهش اين است كه شما بايد 
به خانواده ايراني شخصيت بدهي. اگر من احساس شخصيت نكنم مبتذل رفتار خواهم كرد 
و در افق هاي باال رفتار نخواهم كرد. در واقع كسي كه احساس كند آدم محترم و باشخصيتي 

است مسئوليت اجتماعي را هم مي پذيرد. 

    فريب بهانه هاي اقتصادي را نخوريم
بنده هم در جريان استدالل ها و بهانه هاي اقتصادي هستم، اما گول اين بهانه هاي 
اقتصادي را نخوريم. من نمي خواهم بگويم كه متغيرهاي اقتصادي در فرزندآوري 
اصاًل دخيل نيس��تند، اما درصد كمتري از تح��والت فرزندآوري ب��ه اين مقوله 
اختصاص دارد. شما آمار را مطالعه مي كنيد مي بينيد ميزان فرزندآوري و زاد و ولد 
در خانواده هاي متمول كمتر از خانواده هاي فقير است. همين آمار نشان مي دهد 
كه سطح اقتصادي يك عامل مهم در فرزندآوري نيست. البته ممكن است مردم به شما بگويند 
دغدغه شان دغدغه نان و آب اس��ت، اما در واقع آنها به زبان اشاره به شما مي گويند كه جامعه 
مصرفي شده است. در بعضي كشورها رويشان مي شود كه اين حرف را آشكار بزنند كه اصل اول 

براي ما لذت همين حاالست. رويشان مي شود كه بگويند مهم ترين اولويت ما رفاه است، اما در 
كشور ما اينطور نيست. شما مي بينيد كه رويشان نمي شود بگويند مهم ترين اولويت ما رفاه و 
لذت از لحظه است، بنابراين به اينجا و آنجا مي زنند و تعارف و رودربايستي مي كنند كه مثاًل اگر 
درآمدمان فالن قدر بود يا خانه مان بزرگ بود، بچه دار مي شديم. اگر من مطمئن باشم كه كسي 
به اين خاطر بچه دار نمي شود چون گير و گرفتاري او در بچه دار نشدن آموزه هاي ديني است، 
آن وقت روايت امام صادق)ع( را برايش مي خوانم كه شخصي آمد پيش امام صادق)ع( و از وضع 
مالي اش ناليد كه اوضاع معيشت ما خوب نيست و با اين شرايط نمي توانيم بچه دار شويم. امام 
صادق)ع( هم در جواب فرمودند كه به خداوند اعتماد داش��ته باشيد چون روزي او را خداوند 

خواهد رساند و سنگيني اش را زمين متحمل خواهد شد. 

  40 ميليون براي جهيزيه نيمه تمام
سبزگونه است و خوش خنده، چند ماهي است 
كه پاي سفره عقد نشسته و دل در گرو يار بسته 
است. خواهر و مادرش همراهي اش مي كنند و 
براي خريد جهيزيه از كرج راهي بازار شده اند. 
لختي درنگ مي كنند و براي استراحت گوشه اي 
مي نش��ينند. از رس��م و رس��ومات شهرشان 
مي گويد. اصالتاً اردس��تاني هستند اما به رسم 
آنان ب��ه خريد نيامده اند؛ چراكه اردس��تاني ها 
خرج عروسي شان سرسام آور است و دردسرساز. 
مي گويد خريد تلويزيون و فرش را داماد تقبل 
كرده است و مابقي را خودش. تمام سعي اش را 
مي كند كه هر چيزي نگيرد و تنها ضروريات را 
تهيه كند؛ چراكه اجاره نشين است و ترس دارد 
از كول كردن سال به سال اسباب و اثاثيه اي كه 
ممكن است هر 10 سال يك بار نيز به كار نيايد. 
از فرايند تهيه فهرس��ت جهيزيه اش مي گويد 
و س��اده ترين راه را س��رچ اينترنتي مي خواند. 
مي گويد از حق نگذريم اگر كمي منطقي باشيم 
مي توان از بين ليس��ت بلندبااليي كه اينترنت 
مي دهد وسايل ضروري را انتخاب كرد و كمي 
از واوي��الي »چه بخرم، چه نخرم« كاس��ت. از 
قيمت ها ناالن است و كم مانده مرا به جرم باال 
بودن قيمت ها و انگش��ت بر دهان ماندنش��ان 
تحويل تعزيرات يا كالنتري بدهد. مي گويد يك 
ماه اس��ت به خيال خود هر روز به اندازه خريد 
پنج قلم جنس از پدر پول مي گيرد و تنها با دو 
قلم جنس و لب هايي آويزان به خانه باز مي گردد 
و اين روند هر روز و هر روز تكرار مي شود. قبل از 
شروع به خريد با وسواس مارك ها و برندها را از 
اين و آن پرس   وجو مي كرده و تجربه افراد خانه 
دار را ارج مي گذاش��ته اس��ت، اما با اين اوضاع 
و دغدغه تحميل ب��ار روي دوش پ��در، كمي 
انعطاف به خرج داده و تن به خريد معمولي ترين 
اجناس و برندها داده است. مي گويد تا به حال 
نزدي��ك به 40 ميلي��ون جهيزي��ه تهيه كرده 
اس��ت اما هن��وز چيزهايي براي خري��د مانده 
اس��ت. در بين حرف ه��ا و درددل هايش پرده 
از جرياني برمي دارد كه ج��اي تأمل دارد. مرا 
به جس��ت وجويي در اينترنت و كليدواژه هايي 
همچون »مش��اوره خريد جهيزي��ه« ترغيب 
مي كند تا برسم به افرادي كه جايي مجازي راه 
انداخته اند و در قبال خري��د جهيزيه عروس و 
حتي چيدن وسايل در منزل عروس هزينه هايي 
سرس��ام آور از خانواده ها مي گيرند و آب از آب 
هم تكان نمي خورد. مي گويد دستمزد كار اين 
افراد متناس��ب با ميزان خريد جهيزيه است، 
هر چقدر جهيزيه گران تر باش��د دستمزدشان 

بيشتر مي شود. 
  وقتي فوق ليسانس به كارم نيامد

يك ربع قرن عمر كرده است و شيطنت خاصي 
در چشمانش موج مي زند. به شوخي مي گويد 
فوق ليس��انس به كارش نيام��ده و تصميم به 
ازدواج گرفته است. ازدواجي سنتي و فاميلي. 
داماد پسر دخترخاله مادرش است و شاغل در 
ش��ركتي خصوصي. با م��ادر و خواهرش و گاه 
مادرشوهرش براي خريد به بازار مي آيد و خدا 
مي داند چه شيطنت ها كه در اين بين نمي كند. 
به هر چيزي فكر مي كند ج��ز خريد جهيزيه. 
مي گويد جهيزيه دغدغه من نيست و بزرگ ترها 
بارش را به دوش مي كشند و تنها براي به دست 
آوردن دل مادر با آنان همراه مي ش��ود و دل به 

شلوغي بازار مي زند. همراهانش را در انتخاب 
وسايل آزاد گذاش��ته و تأكيد كرده است فقط 
ضروريات را بخرند و در اين بين گاه با مادرش 
درگير مي ش��ود و او را از حرف مردم و چشم و 
همچش��مي بيم مي دهد كه مبادا در اين بازي 
گرفتار شود. مادر اما كار خودش را مي كند و او 
را بچه مي داند و نادان! دخترش را آگاه مي سازد 
از شنيده ها و تجربيات گذشته اش اما او كماكان 
گوشش را بسته است و زير بار نمي رود. مي گويد 
يك خانه 45 متري مگر چقدر گنجايش دارد. 
قرار است ما در پشت بام بخوابيم يا در جلوي در 
چادر بزنيم كه مبادا خاطر خطير مردم رنجيده 
ش��ود و دهان به غيبت و ايرادگيري از حجم و 
تعداد وس��ايل ما وا كنند! درگيري لفظي شان 
ادامه دارد و هيچ كدام از طرفين حاضر به كوتاه 
آمدن نيستند. عروس خانم فقط بر درجه انرژي 
و ميزان مصرف آب و برق وس��ايل برقي تأكيد 
و اصرار دارد كه وس��ايل غيرض��روري را بعد از 

ازدواج هم مي توان خريد. 
  يك جهيزيه معمولي 100 ميليوني!

با هرچه ش��وخي داشته باش��د با مارك و برند 
ندارد. برندباز اس��ت و به قول��ي هرچه مارك 
كاال پرآوازه تر بهت��ر. بعد از يك س��ال و اندي 
عقد ماندن مي خواهند پايان ش��هريور مراسم 
عروسي ش��ان را برگزار كنند. مي گويد به جز 
سيس��تم صوتي و فرش كه طبق توافق، داماد 
تقبل كرده اس��ت مابقي جهيزيه را خودشان 
تهيه مي كنند. از جهيزيه 100 ميليوني صحبت 
مي كند و اينكه در خانواده ش��ان 100 ميليون 
جهيزيه بس��يار معمولي محس��وب مي شود. 
مي گويد قبل از خريد ليس��تي اينترنتي تهيه 
كرده است و آن را يك جوك و شوخي اينترنتي 
تلقي مي كند. بالغ بر 300 قلم كاال در ليس��ت 
وجود دارد كه با تمام حساس��يت هايش براي 
از قلم نيفتادن حتي كوچك ترين وس��يله اي 
حداقل 100 كاالي ليس��ت را چرت و اضافي 
مي دان��د. طي س��ه روز وس��ايل ب��ه اصطالح 
كوچك مانند س��رويس چيني و بلوريجاتش 
را از شوش تهيه كرده و به جنگ خريد وسايل 
پرهزينه اي مانند يخچال و تلويزيون آمده است. 
خانواده اش را فرهنگ��ي مي خواند اما فرهنگ 
چشم و همچشمي را بر تمام فرهنگ ها غالب 

مي داند و در پي بهترين هاست. 
  نمي خواهند از قافله برندها عقب بمانند

جوان اس��ت و 35- 34 س��اله به نظر مي رسد. 
لوازم خانگي را ش��غل خانوادگ��ي اش مي داند 
و هفت س��الي اس��ت در اين بازار كسب روزي 
مي كند. از فروشگاه هاي عمده فروش بازار است 
و مشتري اول و آخرشان فروشندگان و بازاريان 
شهرس��تاني اس��ت. از تفاوت حساس��يت ها و 
نگرش ها مي گوي��د و اينكه برخ��الف تهران، 
مردم شهرستان اجناس ايراني را بهتر مي خرند 
و علتش را تفاوت س��طح درآمده��ا در تهران 
و شهرس��تان ها مي داند. در اين ب��ازار راكد از 
فروش نس��بي LED راضي اس��ت و مي گويد 
مردم در هر شرايطي در پي حفظ ظاهر هستند 
و ترجيح مي دهند به ج��اي هزينه كردن براي 
وسايلي مانند يخچال و لباسشويي كه در كنج 
آش��پزخانه و دور از ديد ج��اي مي گيرند براي 
وس��يله اي مانند LED هزينه اي هرچند باال 
پرداخت كنند و از قافله م��ارك و برند و به روز 

ماندن جا نمانند. 

گشتي در بازار امين حضور و گپي با مشتريان جهيزيه

 100 ميليون ناقابل
 براي يك جهيزيه معمولي

سبك خريد

    ياسمن بلوردي
محله اي قديمي در قلب تهران. ش�لوغ اس�ت و پر رفت وآمد. تا چش�م كار مي كند، 
فروش�گاه اس�ت و لب به لب لوازم خانگي. اينجا محله امين حضور اس�ت، جايي كه 
جهيزيه فروش ها و خري�داران جهيزيه به هم مي رس�ند. امروز اينج�ا آمده ام تا در 
اين بورس كاال گشتي بزنم و با آدم هايي روبه رو ش�وم كه مي خواهند آشيانه شان را 
بسازند. آنها آمده اند تا پازل هاي اين آشيانه را از اينجا جمع كنند و كنار هم بچينند. 
آدم هايي كه قرار اس�ت كودكان فرداي اين جامعه را به دنيا بياورن�د، به زودي يا در 
آينده اي نسبتاً دور. مي گويند 40 سال قبل، تنها پنج فروشگاه در اينجا بوده و عمدتًا 
كارشان عمده فروشي لوازم خانگي به شهرستان ها بوده، اما حال اينگونه شاخه زده 
و بال و پر گس�ترانده است. حال و هواي بازار اس�ت و خريد و چك و چانه زدن بر سر 
قيمت ها و از خريدار اصرار و از فروشنده انكار. اگرچه با گشتي كوتاه مي توان ديد كه 
قيمت ها آنچنان متفاوت از قيمت مراكز و فروش�گاه هاي ديگر مناطق نيست، اما از 
شواهد پيداست كه طمع جنس ارزان بسياري را به اينجا كشانده است. انواع و اقسام 
برندها چشمك مي زنند و وسوسه خريد به جان آدم مي اندازند. امين حضور مأمني 
شده است براي دختران جوان و مادراني كه در دل، آشوب و اشتياق فرستادن دختر 

به خانه بخت دارند. 

سبك فرزندآوري

آمار را كه  مطالعه مي كنيد مي بينيد ميزان 
فرزندآوري و زاد و ول�د در خانواده هاي 
متمول كمتر از خانواده هاي فقير اس�ت. 
همي�ن آم�ار نش�ان مي دهد كه س�طح 
اقتصادي يك عامل مهم در فرزندآوري 
نيست. البته ممكن اس�ت مردم به شما 
بگويند دغدغه ش�ان دغدغ�ه نان و آب 
است، اما در واقع آنها به زبان اشاره به شما 
مي گويند كه جامعه مصرفي ش�ده است

بررسي علل عدم اقبال به فرزندآوري از نگاه حجت االسالم محمدرضا زيبايي نژاد

بچهنميآوريمچونراحتطلبيم

  ارزش هاي جامعه جابه جا شده است
در جامع��ه اي ك��ه مص��رف، 
هويت نماي��ي و هويت س��ازي 
مي كن��د و مص��رف، س��رمايه 
اجتماعي مي ش��ود و خانواده با 
الگوي مصرف خود پز مي دهد و 
تشّخص براي خود مي خرد، فرزندآوري به 
دليل اينكه تا حدود 30 سالگي فرزند شما 
نان خور است و شما تا 30 سالگي بايد براي 
ش��كم ، تحصيل ، فراغت ، كار و ازدواج او 
هزينه كنيد، به تعوي��ق مي افتد آن وقت 
شما نمي توانيد دو دو تا چهار تاي جامعه 
َثُل الَِّذيَن يُنِفُقوَن  ديني را بپذيريد كه » َمّ
ٍة أَنَبَتْت  أَْمَوالَُهْم فِي َس��ِبيِل اهلل َكَمَثِل َحَبّ
ٍة َواهلل  َئُة َحَبّ َسْبَع َسَنابَِل فِي ُكِلّ ُسنُبلٍَة ِمّ
يَُضاِعُف لَِمن يََش��اُء واهلُل َواِسٌع َعلِيٌم؛مثل 
آنان كه م��ال خ��ود را در راه خ��دا انفاق 
مي كنند، مثل دانه اي است كه هفت خوشه 
برآورد و در هر خوش��ه اي صد دانه باشد. 
خدا پاداش هر كه را بخواه��د، چند برابر 
مي كند خدا گشايش دهنده و داناست.« 
قرآن به ما مي گويد از يك حبه مي توان به 
700 حبه رس��يد، اما اين حرف متعلق به 
فرهنگ ديني است، نه آن فرهنگ مدرن. 
نمي ش��ود كه ش��ما ش��ئون فرهنگي و 
اقتصادي جامعه را ب��ا ادبيات مدرن اداره 
كنيد و آن وقت به بح��ث فرزندآوري كه 
مي رس��يد در براب��ر آن س��يلي ك��ه راه 
انداخته اي��د مقاوم��ت كنيد. مش��كل ما 
اينجاست كه ارزش هاي جامعه ما جابه جا 
شده است. ما امروز مدرن فكر مي كنيم و 
در تفكر مدرن فرزند يك مزاحم است. من 
دارم مدرن فكر مي كنم، بنابراين اصل را بر 
لذت خودم قرار مي دهم و طبيعي است كه 
بچه را نخواهم. من امروز وقتي نوشابه ام را 
مي خورم روي قوطي اش نوش��ته اند:» در 
لحظه زندگ��ي كن.« وقتي ه��ر روز به ما 
دارند اين نس��خه را تجوي��ز مي كنند كه 
»خوش باش و در لحظه زندگي كن « اين 
يعني آينده نگري حرف پرت و پاليي است، 
فقط كيف اين لحظه ات را ببر. اين لحظه 
هم كه تو و همس��رت بدون دردسر با هم 
زندگ��ي مي كنيد، همي��ن دم را غنيمت 
بدانيد. اين يك منطق مدرن است كه وقتي 
خانواده اي تشكيل مي شود، چهار پنج سال 
اول كيفش��ان كوك اس��ت و حواسشان 
هست كه اندامشان به هم نخورد. بعد هم 
كه آن احساس ها كم شد مي آيند به سمت 
اولين فرزند، گاه��ي اولين و آخرين. حاال 
اگر بخواهند س��مت دومي ه��م بروند به 
خاطر اين اس��ت كه جنسشان جور شود. 
كم اتفاق مي افتد كه اين خانواده بيش از 
دو فرزند داش��ته باش��د. حاال در همين 
آماري هم ك��ه ارائه مي ش��ود 40 – 30 
درصد خانواده ها عالقه مند به تك فرزندي 
هس��تند. 30 درصد از خانواده ها سه بچه 
مي خواهند اما كساني كه بيشتر از سه بچه 

بخواهند خيلي خيلي كم هستند. 

 فرزندآوري وظيفه ديني ماست
بعضي ها از اينكه فرزندشان ممكن است به انحراف كش��يده و در محيط هاي آلوده بزرگ شود از فرزندآوري 
مي ترسند، در حالي كه پاسخ بزرگان به ما اين است كه تو بايد وظيفه ات را انجام بدهي. در فرزندآوري هم دو 
اولويت به ما داده شده است. اولويت اول بحث كثرت جمعيت ال اله اال اهلل است و دومي تربيت درست فرزند. 
اين دو مطالبه از جانب خداوند و اوليا مطرح شده است. اولويت اول هم كثرت است، يعني فرزندآوري. پس اگر 
كسي مي خواهد اين بهانه را بياورد كه من نمي دانم اين فرزند من شقي مي شود يا سعيد، پس بچه نمي آورم 
پاسخش اين است كه خدا از شما مي خواهد كه وظيفه ات را انجام بدهي. به پدر يا مادري هم كه در اين باره شبهه دارد مي شود 
گفت كسي كه بچه مي آورد، ثواب بچه آوري را مي برد. اگر هم شما زحمت كشيدي و او راه را بد رفت و به راه بدي رفت، خدا 
كه زحمات ما را بي پاسخ نمي گذارد. اگر خوب تربيت كردي و بچه هم خوب تربيت شد ارزش مضاعف دارد، اما اگر هم نشد 
شما كار خودت را انجام دادي و به اندازه وسع خودت زحمت كشيدي. البته اگر رزق ما نمي رسد مشكل خود ماست وگرنه 

خداوند كار خودش را مي كند. خداوند فعال عمل مي كند. 

آموزش و پرورش  مقابل خانواده محور نيست
نكته مهم ديگر مشاركت دادن خانواده هاست. 
جامعه اي ك��ه درگي��ر مس��ائل اجتماعي و 
فرهنگي اش باشد و احساس كند كه به بازي 
گرفته ش��ده اس��ت، پويا و خالق مي ش��ود. 
خانواده اي كه ح��س كند نظ��ر او در تربيت 
فرزندش به بازي گرفته مي ش��ود احتماالً دوس��ت خواهد 
داشت فرزند و فرزندان ديگري هم داشته باشد اما وقتي من 
ببينم كه برادر يا خواهر من درگير تربيت فرزندش شده است 
و با مدرس��ه فرزندش به مش��كل خورده و نظر او در تربيت 
فرزند به بازي گرفته نمي شود من هم خواهم ترسيد كه بچه 
بياورم. نكته اينجاس��ت كه نظام تربيتي، تربيت رس��مي و 
آموزش و پرورش ما خصلت هاي ضد خان��واده دارند. نظام 
تربيتي ما عماًل جنسيت و خانواده را به رسميت نمي شناسد. 
در صورتي كه فرهنگ ديني به ما مي گويد مس��ئول اصلي 
تربيت، خانواده اس��ت. ش��ما خانواده را از موضع راهبردي 
تربيت خارج كرديد و او را دس��تيار تربيت ق��رار داديد، در 
صورتي كه فرهنگ ديني مي گويد مسئول تربيت، پدر است. 
كسي غير از پدر نمي تواند به فرزند تحكم كند، حتي مادر هم 
حق تحكم به فرزند را ندارد. معلم هم حق تحكم ندارد مگر 
به اذن پدر. پدر چنين جايگاهي در فرهنگ ديني دارد. خب 
ش��ما وقتي به آموزش و پرورش ن��گاه مي كنيد، مي بينيد 
آموزه هاي اين نظام مدرسه اي مناسب با بازار طراحي شده 
است. البته آموزش و پرورش ما در اين عرصه هم متأسفانه 
ناكارآمد است. شما در اين نظام مدرسه اي قرار است زبان ياد 
بگيريد كه البته نمي گيريد. قرار اس��ت زيست شناسي ياد 

بگيريد، فيزيك ياد بگيريد اما بنا نيست كه اين سيستم شما 
را به يك انسان فرهيخته تبديل كند. يعني شما در اين نظام 
آم��وزش و پرورش ما به ي��ك آدم متع��ادل اجتماعي بدل 
نمي شويد. دختر براي زن شدن تربيت نمي شود. چيزي به 
اسم تمايزات جنسيتي را نمي بينيد. وقتي زن، زنانگي خود 
را به رس��ميت نشناس��د و آرزوهاي مردانه در سر بپروراند، 
ژست هاي مردانه پيدا مي كند. خانه داري در ذهن او تحقير 
مي شود. نمي تواند بپذيرد كه مثاًل ازدواج كند و برود در الك 
كارهاي خانه داري. فكر مي كند استقالل شخصيتي اش را از 
دست داده است. فكر مي كند تحقير شده است. چرا؟ چون 
ما پيش تر خانه داري را در ذهن او تحقير كرده ايم، ما تمايزات 
جنسيتي را با او مطرح نكرده ايم. به خاطر همين مي بينيد كه 
مادري در كش��ور ما به صورت بي قواره سيبل مي شود. نگاه 
كنيد كه در فرهنگ ديني مهم ترين شأن زن، همسري است، 
اما ما فقط مادري را بولد كرده ايم و پدر هم اين وسط تحقير 
مي شود. شما نگاه كنيد سريال هاي ما چه تصاويري از پدر 
ارائه مي كنند؟ اين تصويرها كه از تلويزيون ما پخش مي شود 
مردها را در خانواده ها تحقير مي كن��د. خانه ها را بي ارزش 
مي كند. اينه��ا آثار و تبع��ات دارد. وقتي ش��ما ارزش هاي 
خانوادگي را تحقير مي كنيد، اينها تبعات دارد. اين تجربه اي 
است كه غرب يك بار رفته است. وقتي مردها تحقير شدند، 
وقتي زن ها روز به روز به اس��تقالل بيشتري رسيدند، وقتي 
خانواده معناي خود را از دست داد، بايد منتظر روابط خارج 
از خانواده شد، منتظر افزايش طالق ها شد، منتظر ازدواج هاي 
غيررسمي شد. وقتي خانه هاي ما روز به روز كوچك مي شود 

اينها تبعات دارد. 

 پدر ايراني را تحقير كرديم
مش��كل ما عدم پيوند عاطفي با موضوع 
فرزندآوري است. ضعف نگرش با آموزش 
حل مي شود اما وقتي پيوند عاطفي ما با 
موضوعي قطع ش��د يعني به آن موضوع 
اعتق��ادي نداريم، پس چطور مي ش��ود 
درباره آن موضوع آموزش ديد. وقت��ي من با اصل بچه 
مشكل دارم شما هر چقدر هم شيوه هاي صحيح تربيت 
بچه را آموزش دهي، من پاي آن برنامه نخواهم نشست. 
من مثالي در اين رابطه مي زنم. شما يك شب مي رويد 
قبرس��تان و كنار ُمرده ها مي خوابيد ام��ا تا صبح دچار 
وحشت هس��تيد. ذهن شما به ش��ما مي گويد ُمرده ها 
كوچك ترين خطري براي شما ندارند اما قلب شما آرام 
نمي شود و نمي پذيرد. در جامعه ما هم اين اضطرار وجود 
دارد. مسئله ما در جامعه اينجاست كه قلب ها نسبت به 
موض��وع فرزن��دآوري آرام��ش ن��دارد. اين ب��ه خاطر 
ساختارهاي جديد ارزشي است كه ايجاد شده است. ما 
در 50 سال گذش��ته جامعه را به س��مت حرص و ولع 
مصرف هل داده ايم. ساختارهاي اقتصادي ما اين وضعيت 
را تشديد كرده است. نكته مهم ديگر اين است كه يك 
انگيزه مهم فرزندآوري براي پدرها در گذشته اين بود كه 
آنها احساس مي كردند حرفشان به قول معروف برو دارد 
و در تربيت فرزند مؤثر اس��ت، اما امروز رس��انه ها پدر و 
مادرها را تحقير كرده اند. رسانه ها فرزند را از دست پدر و 
مادر گرفته اند. ما آمدي��م به نام دموكراس��ي به فرزند 
استقالل بيشتري داديم، اما حواسمان نبود كه داريم پدر 
را تحقير مي كنيم. چرا خداوند اين همه بر اطاعت از پدر 
و مادر تأكيد مي كند؟ به خاطر اينكه پدر و مادر انگيزه 
بچه آوري داشته باشند. اگر شما پدر و مادر را كنار زديد، 
خانواده را در بحث تربيت كنار زديد، اين دختر و پسري 
كه با هم ازدواج كرده اند و مي توانند پدر و مادر باشند با 
خودشان مي گويند اين چه كاري است كسي يا كساني 
را به دنيا بياورند كه قرار اس��ت به زودي بالي جانشان 
شوند و در برابرشان بايستند. اين پدر و مادر مي داند كه 
در اين ساختارهايي كه تعريف شده آنها نقش چنداني در 
تربيت بچ��ه ندارند، پس اق��دام ج��دي اي در اين باره 

نمي كنند. 
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